
Vypracovalo odd. Výchova k zdraviu 

Svetový deň boja proti rakovine... 4. február  
 

 Rakovina má u nás stúpajúcu tendenciu, v súčasnosti je jedna z najčastejších príčin 

invalidizácie a úmrtí. Je potrebné aby sme o tomto ochorení vedeli čo najviac a nebáli sa 

o ňom hovoriť.  

Každý rok Medzinárodná únia proti rakovine vyhlasuje 4. február ako deň boja proti 

rakovine.  

V rokoch 2016 -2018  sa tento deň nesie v duchu hesla  

„Dokážeme. Dokážeš“  
Téma sa venuje objavovaniu možností, ako my všetci kolektív, 

ale aj jednotlivci môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, 

ktorú rakovina predstavuje. 

 

Väčšina z nás má vo svojom okolí niekoho kto s tým 

ochorením bojuje, alebo svoj boj prehral. Preto je potrebné 

zapojiť komunitu, ale aj jednotlivcov do boja proti tomuto 

ochoreniu. Kľúčové odkazy poukazujú na fakt, že nech sa rozhodneme spraviť čokoľvek ,,My 

môžeme., Ty môžeš.“ spraviť zmenu v boji proti rakovine.   

Dokážeme – môžeme 

 podnietiť akciu, uskutočniť akciu  

 predchádzať rakovine 

 povzbudiť vnímanie 

 budovať zdravé prostredie 

 zlepšiť prístup k liečbe rakoviny 

 vybudovať kvalitnú pracovnú silu v starostlivosti  

o chorých s rakovinou 

 mobilizovať naše siete s cieľom poháňať pokrok 

 formovať zmenu politiky 

 odôvodniť investície do kontroly rakoviny 

 spolupracovať s cieľom zväčšiť dopad 

 

     Dokážem – môžem 

 viesť zdravý životný štýl 

 pochopiť, že včasné zachytenie môže zachrániť životy 

 žiadať podporu 

 podporovať druhých 

 prevziať kontrolu nad svojim životom s rakovinou 

 milovať a byť milovaný 

 byť samým sebou 

 vrátiť sa do práce 

 zdieľať svoj príbeh 

 otvorene o tom hovoriť 
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Rakovina je súhrnné všeobecné označenie pre ochorenia, ktoré sú charakterizované 

nekontrolovateľným rastom nádorových buniek, ktoré môžu spôsobiť nádor – tumor.  Už 

jedna nádorová bunka je schopná svojím nekontrolovateľným rastom deštruovať normálne 

zdravé tkanivo, inflitrovať ho a metastázovať. Nádory predstavujú rôznorodú skupinu 

ochorení. Jedná sa o multifaktoriálne ochorenie, ktorého vznik je podmienený pôsobením 

rôznych faktorov. Z hľadiska možného dopadu na organizmus nádory rozdeľujeme na 

malígne a benígne.   

Benígne (nezhubné)  nádory - majú pomerne dobre ohraničený rast a netvoria 

metastázy. Kvôli malému počtu bunkových delení rastú pomaly. Ak je benígny nádor, 

nepriaznivo umiestnený či príliš veľký, môže sa malígne zvrhnúť. 

Malígne (zhubné) nádory - nádor rastie relatívne rýchlo a zo svojho ložiska 

metastázuje do rôznych častí tela, preniká do ciev, odkiaľ putuje po tele a usádza sa na 

nových miestach. 

V prípade nádorových ochorení zohráva veľkú úlohu aj prevencia. Európsky kódex 

proti rakovine bol vytvorený za účelom informovania ľudí, čo môžu spraviť pre seba a svoje 

rodiny, aby znížili riziko vzniku rakoviny.   
 

Európsky kódex proti rakovine 

 je zameraný na opatrenia, ktoré môžu v rámci prevencie podniknúť občania 

 

1. Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme. 

2.  Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia 

na pracovisku. 

3.  Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť. 

4. Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením. 

5. Zdravo sa stravujte: 

 Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia. 

 Obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte 

sa sladeným nápojom. 

 Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom; obmedzte spotrebu červeného mäsa a potravín s 

vysokým obsahom soli. 

6.  Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie  

rakoviny je lepšie alkohol nepiť. 

7.  Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred 

slnkom. Nepoužívajte solária. 

8.  Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov  

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

9.  Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. . Postarajte sa  

o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili. 

10. Pre ženy: 

 Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite. 

 Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej 

používanie. 

11. Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti: 
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 hepatitíde typu B (novorodenci) 

 ľudskému papilomavírusu (HPV) (dievčatá) 

12. Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny:  

 hrubého čreva (muži aj ženy) 

  prsníka (ženy) 

  krčka maternice (ženy) 
 

SKRÍNING  RAKOVINY 

Hrubého čreva  

Skríning hrubého čreva je zameraný na odhalenie rakoviny alebo stavu, ktorý môže 

viesť k rakovine hrubého čreva v skorom štádiu. Ku skríningu sa využívajú testy: 

 test na zistenie krvi v stolici – vyšetrenie stolice na okultné krvácanie, 

 vyšetrenia vnútrajšku hrubého čreva postupom nazývaným flexibilná sigmoidoskopia 

alebo kolonoskopia. 
 

Rakovina prsníka 

Pri skríningu rakoviny prsníka sa používa mamografické vyšetrenie (tzv. mamograf), 

ktoré slúži na vyšetrenie prsníka na príznaky rakoviny. Mamograf môže odhaliť rakovinový 

nádor, ktorý je ešte tak malý, že ho nieje možné nahmatať.  
 

Rakovina krčka maternice 

Forma prevencie, pri ktorej sa zistením a liečením skorých abnormálnych úkazov, 

ktoré by mohli viesť k rakovine krčka maternice ak zostanú neliečené. Najviac používaný 

test, cytologický alebo PAP (Papanicolaou) test. Pri niektorých formách skríningu  sa 

kontroluje infekcia ľudským papilomavírusom (HPV), pretože takmer všetky prípady 

rakoviny krčka maternice pochádzajú z chronickej infekcie HPV. 
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